Kutsal Olmak - 20.
Kutsal Üçlübir Tanrı’ya iman eden ve Kutsal Kitap değerlerini
yaşamaya çalışan bir Hristiyan her hatadan, her düşüşten sonra
eğer yeniden başlayacak ise kutsallığa ihtiyacı vardır.
Yapamadığımız, bozduğumuz bir şeyi düzeltmeyi kutsallık lütfu
olmaksızın isteyemeyecektik. Öyleyse Vaiz kitabının (12:14) “Tanrı
her işi, her gizli şeyi yargılayacaktır, İster iyi ister kötü olsun” diyen
uyarısı çok yerindedir.
II.Korintliler 5:10 Çünkü bedende yaşarken gerek iyi gerek
kötü, yaptıklarımızın karşılığını almak için hepimiz Mesih'in
yargı kürsüsü önüne çıkmak zorundayız.
Öyleyse kutsallık lütfu iman edenlerin ‘gelecek dünyaya’ bakarak
yaşamasını; bu dünyadaki eylemlerine, sözlerine dikkat ederek, bir
yargı zamanı ve sonsuzluğun barındığı yenilenmiş bir dünya
olduğunu bilerek yaşamasını gerektiriyor (İbraniler 2:5, Vahiy
11:15):
II.Petrus 3:13 Ama biz Tanrı'nın vaadi uyarınca doğruluğun
barınacağı yeni gökleri, yeni yeryüzünü bekliyoruz.
Bu yüzden İbraniler 6:5 ayetinde “Tanrı sözünün iyiliğini ve gelecek
çağın güçlerini tatmış” şeklindeki ifade kutsallık ve Mesih’in ikinci
gelişi (kutsallık ve Mesih’teki kurtulmuşluğumuz, kutsallık ve
sonsuzluğa yaklaşmış olan bu çağ) hakkında bizleri düşündürüyor.
Öyleyse Mesih'in yargı kürsüsü önüne çıkacağımızı bilerek
yaşamanın arkasında olan şey göksel çağrıya layık olarak yaşama
arzudur:
İbraniler 6: 10Tanrı adaletsiz değildir ki, O’nun adı için
kutsallara hizmet ederek ve hâlâ etmeye devam ederek
gösterdiğiniz sevgi ve emeğinizi görmezlikten gelsin.
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3: 1Bunun için, göksel çağrıya ortak olan kutsal
kardeşlerim, iman ikrarımızın elçisi ve başkâhini Mesih İsa’yı
iyi düşünün;
Öyleyse bütün bölümleri özetlemek istersek, kutsallık
lütfunun bizde etkinlik göstermesinin işaretleri neler olabilir?
-Kutsal Kitap konusunda titizlik, Kutsal Yazılar’a Mesih’te bir
bütünlük içinde bakabilmek, öğretiyi bilmek ve öğretmek için
çalışmak.
-İman konusunda Kutsal Kitap merkezli ve Mesih merkezli bir
düşünce ile yenilenmeyi arzulamak, imanı korumak ve gerektiğinde
savunmak; imanda büyüme ve güçlenme arzusu; düşüncede,
sözde ve eylemde imanın değerlerine bağlı hareket etme
adanmışlığında olabilme gayreti –çünkü iman olmadan Tanrı’yı
hoşnut etmek imkansızdır.
-Kilise konusunda birlik ve paydaşlığı korumak, bunların gelişmesi
ve güçlenmesi için çalışmak, dua ve tapınmanın dünyaya hizmet
ve tanıklığa yönlendirmesi.
-Bütün bu üç şeyde sonsuzluğa bakarak, ait olduğumuz göksel
vatanımıza bakarak, “aydınlanma almış” kimselere yaraşır olmaya
çalışarak devam etmemiz gerekiyor:
İbraniler 10: 32-33Ama aydınlandıktan sonra, bir taraftan hem
sitemler hem de sıkıntılarla seyirlik bir şey edildiğinizde; ve
öbür taraftan böylece o sıkıntılardan geçenlerle paydaş
olduğunuzda, büyük elemler mücadelesine tahammül ettiğiniz
önceki günleri hatırınıza getirin.
34Çünkü hem hapistekilerin acılarını paylaştınız, hem de
göklerde daha iyi ve kalıcı bir servetiniz olduğunu bilerek
mallarınızın yağma edilmesini sevinçle kabul ettiniz.
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Bu durumda kutsallık ile vurgulanan şeyler imanın gündelik
yaşamda etkin olması, imanın gündelik yaşama uygulanması
içindir –Yakup Mektubundaki düşünce ile ifade edersek imanın
gündelik yaşamda ortaya konulması, imanın görülmesi olacaktır.
Öyleyse “kendisinde yaşam olan Oğul” ve “kendisinde yargılama
yetkisi olan Oğul” (Yuhanna 5:21-22, 25-26) iman ve kutsallık lütfu
aracılığı ile bir ilerleme içinde görülecektir. Bu durumda yargı
gününde (Romalılar 14:10-12) Tanrı’ya gösterebileceğimiz işlerimiz
ya kanıt Mesih’le birleşmişliğimiz olacaktır (Romalılar 6:4); yargı
gününde “bizim” olarak Tanrı’ya gösterebileceğimiz şey Mesih’in
çarmıhı ve Mesih’in bizim yerimize sayılan doğruluğu olacaktır.
Böylece kutsallık lütfu bizi bu dünyada sonsuzluğun yakınında
yaşamak, göksel yaşama bakarak yaşamak için eğitmektedir. Aksi
takdirde daha iyi olanı özlemek yerine dünya ile mutlu olmayı ve bu
geçici dünyada kendi krallığımızı kurmaya çalışacaktık:
İbraniler 11: 8İmanla İbrahim, miras olarak alacağı bir yere
çıkıp gitmek üzere çağrıldığında itaat etti; ve nereye
gideceğini bilmeden çıktı.
9İmanla, aynı vaadin ortak mirasçıları olan İshak ve Yakup’la
birlikte yabancı bir diyardaymış gibi çadırlarda oturarak vaat
edilen diyarda misafir oldu;
10Çünkü mimarı ve yapıcısı Tanrı olan temelli şehri bekliyordu.
Öyleyse kutsallık lütfu bizleri sadece bir yargı zamanı için değil,
bizleri diriliş ve sonsuz yaşamı karşılamak için eğitiyor –böylece
hem dünyada olup hem de dünyadan olmadan yaşayabiliriz
(Yuhanna 17:16 krş. Yuhanna 3:13, 30-31; 8:23, I.Korintliler
15:47):
Yuhanna 17:14 Ben onlara senin sözünü ilettim, dünya ise
onlardan nefret etti. Çünkü ben dünyadan olmadığım gibi,
onlar da dünyadan değiller.
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15 Onları dünyadan uzaklaştırmanı değil, kötü olandan
korumanı istiyorum.
Bu gerçek de bizleri sözde değil gerçekte yaşayan imanlılar
yapmalıdır (I.Yuhanna 3:18 krş. Matta 25:41-45). Sevgi ile etkin
imandan doğan işler (I.Korintliler 13:4-7, Galatyalılar 5:13; 6:2,
Efesliler 4:2-3) Tanrı’yı hoşnut edecektir (İbraniler 11:6; 12:28;
13:16 krş. Efesliler 5:10; 6:6, I.Selanikliler 2:4, I.Timoteyus 2:1-3):
İbraniler 10: 38Ama doğru insanım imanla yaşayacaktır; ve
eğer geri çekilirse, canım ondan hoşnut olmayacak.

Dua edelim:
Efesliler 4:1, I.Petrus 1:15-16, Koloseliler 1:10
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